Groziła nam likwidacja
Komisariatu Policji

Starostą wystosowali petycję przeciwko likwidacji Komisariatów
Policji w Izabelinie i Lesznie oraz Posterunku Policji w Kampinosie wspierając tym nasze działania. Przeciwko likwidacji Komisariatu Policji w Lesznie opowiedzieli się również sędziowie rodzinni orzekający w Sądzie Rodzinnym w Grodzisku Mazowieckim i kuratorzy sądowi oraz II Zespołu Kuratorskiej
Służby Sędziowskiej.
W dniu 7 października odbyła się nadzwyczajna sesja
Rady Gminy Leszno, której tematem było omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
naszej gminy oraz likwidacja Komisariatu Policji w Lesznie. Na sesję przybyli zaproszeni goście m.in. Starosta
Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński,
Komendant Powiatowy Policji Waldemar Perdion, Komendant Komisariatu w Lesznie Marek Kozłowski, radni powiatowi, radni z gmin Stare Babice i Izabelin, kuratorzy,
samorządowcy i sołtysi oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Leszno, którzy przyszli na salę obrad z na-

W dniu 12 września br. do Urzędu Gminy
wpłynęło pismo Komendanta Powiatowego
Policji Pana Waldemara Perdiona, w którym
poinformował, że z dniem 1 grudnia 2013r.
zostanie zlikwidowany Komisariat Policji
w Lesznie. Jak wynika z pisma Komendanta
„Komisariat Policji w obecnej strukturze organizacyjnej nie gwarantuje poprawnej i oczekiwanej realizacji ustawowych obowiązków Policji. Przygotowywane zmiany w wyniku przeprowadzonej analizy będą skutkować przeniesieniem i wzmocnieniem komórek organizacyjnych Posterunku Policji w Kampinosie, który
przekwalifikowany zostanie w Komisariat Policji w Kampinosie i przejmie obszar Gminy
Leszno w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego”.
Planowanej reorganizacji powiedzieliśmy stanowcze NIE!

W dniu 13 września Wójt Andrzej Cieślak wystosował pismo do
Komendanta Powiatowego Policji wyrażając swój sprzeciw dla
proponowanych zmian oraz zadeklarował chęć podjęcia rozmów
dotyczących dofinansowania remontu budynku, w którym mieści
się komisariat, co miało być jedną z przyczyn likwidacji komisariatu. Ponadto w tej bulwersującej i niezrozumiałej dla nas sprawie zwróciliśmy się z prośbą o pomoc do Posłów z naszego okręgu m.in. Pani Poseł Jadwigi Zakrzewskiej, Pana Posła Leszka
Millera, Pana Posła Artura Dębskiego, Pana Posła Mariusza
Błaszczaka oraz Przewodniczącego Komisji Spraw Wewnętrznych Pana Posła Marka Wójcika. Ponadto wszyscy Wójtowie
i Burmistrzowie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz ze
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dzieją, że zapowiedziana przez Komendanta Powiatowego Policji
likwidacja komisariatu z dniem 1 grudnia 2013 roku i przeniesienie go do Kampinosu jest nieporozumieniem. Podczas
sesji Komendant W. Perdion omówił stan bezpieczeństwa w gminie Leszno oraz przedstawił analizę pracy
Komisariatu Policji w Lesznie. W ocenie Komendanta
Powiatowego Komisariat Policji w Lesznie w obecnej
strukturze organizacyjnej nie gwarantuje poprawnej
i oczekiwanej realizacji ustawowych obowiązków Policji.
I tu Komendant wymienił obszary funkcjonowania Komisariatu Policji w Lesznie, które wg niego budzą zastrzeżenia: braki kadrowe, zwolnienia lekarskie, niska przestępczość, brak zastępcy komendanta, fatalny stan komisariatu. W zamian za te niedogodności, które nie pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie Komisariatu w Lesznie, Komendant zaoferował mieszkańcom Gminy Leszno
przeniesienie komisariatu z Leszna do odległego o 9 km
Kampinosu, w którym będzie pracowało 20 policjantów,
obiecując przy tym bliższy kontakt z dwoma dzielnicowymi w Lesznie i dwoma w Kampinosie (należy dodać, że
gmina Leszno liczy ok. 10 000 mieszkańców, natomiast gmina
Kampinos 4200 mieszkańców) oraz zwiększenie ilości patroli do
2 w czasie doby.
Następnie została przedstawiona przez Komisję ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Wiejskiego analiza pracy Komisariatu Policji w Lesznie w latach 2011 – 2012,
z której wynikało, że Komisariat w Lesznie nie odbiega od średnich wyników pracy policji w powiecie.
Kolejnym punktem sesji była dyskusja, w której udział wzięli licznie przybyli na sesję mieszkańcy gminy. I tu należy mieszkańcom
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Gminy Leszno się pokłonić za ich aktywny udział w dyskusji, zdali egzamin z dojrzałości obywatelskiej na szóstkę z plusem. Dyskusja była merytoryczna, czasami spontaniczna, z której wynikało jednak jedno przesłanie: wszyscy zgromadzeni na sali nie zgadzają się z decyzją Komendanta Powiatowego Policji. Mieszkańcy nie chcą Komisariatu Policji w Kampinosie i nie chcą Policji
funkcjonującej w oderwaniu od społeczeństwa, która reaguje
tylko wtedy, kiedy pojawi się zdarzenie przestępcze. Taka Policja
nie gwarantuje poczucia bezpieczeństwa. Komisariat dla Gminy
Leszno w Kampinosie, to olbrzymi nieodwracalny błąd, który
przyniesie społeczeństwu gminy straty nie do naprawienia.
Mieszkańcy Gminy Leszno chcą Policji, która ma ścisły związek
ze społeczeństwem i razem ze społeczeństwem tworzy ład i porządek publiczny, bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa.
Policja na miejscu to Policja mająca wielką wartość, którą jest
znajomość środowiska, jego rozpoznanie będące podstawą podejmowanych decyzji i skuteczności jej działania.
Po zakończeniu dyskusji Wójt Gminy Pan Andrzej Cieślak przekazał na ręce Komendanta Powiatowego listy z podpisami mieszkańców - ponad 1800 osób okazało swój protest przeciw planowanej z dniem 1 grudnia br. likwidacji Komisariatu Policji w Lesznie. Wójt wyraził nadzieję, że Komendant jeszcze przemyśli swoją decyzję, weźmie pod uwagę argumentację mieszkańców i pozostawi Komisariat Policji w Lesznie. Serdecznie dziękujemy
wszystkim mieszkańcom, którzy zbierali podpisy i którzy poparli
protest swoim podpisem.
Następnie Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
dalszych losów Komisariatu Policji w Lesznie, w której wyraziła
swój protest przeciw planowanej likwidacji Komisariatu.
Dziś już wiemy, że nasze działania się opłacały. Do Urzędu Gminy w Lesznie dotarła informacja o zmianie decyzji Komendanta
Powiatowego Policji w sprawie likwidacji Komisariatu w Lesznie.
Policja pozostaje!!! Wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego
sukcesu choćby poprzez zbieranie, czy nawet oddanie swojego
podpisu na proteście, serdecznie dziękujemy. To jest nasze
wspólne zwycięstwo.
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października,
w Dniu Edukacji Narodowej w szkołach
odbyły się uroczyste
akademie, podczas
których
uczniowie
podziękowali swoim
nauczycielom za trud
i poświęcenie włożone w codzienną pracę. Wójt Andrzej
Cieślak
złożył
wszystkim pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia, w tym pracownikom
emerytowanym. Dzień Nauczyciela był doskonałą okazją do
wręczenia nagród za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W tym dniu Nagrody Wójta otrzymali: p. Alina
Stryczewska, p. Marlena Milej, p. Katarzyna Podenas i p. Filip
Bąk z ZSP w Lesznie, p. Liliana de Vacqueret, p. Iwona Jezdychowicz i p. Renata Rykowska z ZSP w Zaborowie, p. Małgorzata Superek z Publicznego Przedszkola w Lesznie i p. Katarzyna
Oleksiewicz z Publicznego Przedszkola w Zaborowie.
Ponadto 11 października w Lesznie i 14 października w Zaborowie odbyły się uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych.
Aktu pasowania na ucznia dokonali dyrektorzy szkół, a Wójt Andrzej Cieślak życzył pierwszakom wytrwałości i sukcesów w nauce.

Zaproszenie – bezpłatne szczepienia
przeciwko grypie
Wójt Gminy Leszno i NZOZ Medicor serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Leszno
w wieku 70 lat i starszych na bezpłatne szczepienia
przeciwko grypie. Szczepienia będą wykonywane w ośrodkach
zdrowia Medicor w Zaborowie, ul. Stołeczna 145 oraz w Lesznie,
ul. Błońska 62 w terminie od 14 do 31 października br., od
poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 18:00. Osoby
chętne prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.
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Skorzystaj z bezpłatnych badań!
Badania cytologiczne i kolonoskopowe
Zapraszamy Panie z terenu
naszej gminy w wieku 25-59
lat, które nie miały wykonanej
cytologii w ramach NFZ w ciągu ostatnich 3 lat, na bezpłatne
badanie cytologiczne w ramach
konkursu ZDROWA GMINA.
Badanie można wykonać
w Centrum Zdrowia Medicor w Lesznie we wtorki w godz. 10:00
– 12:00 oraz w środy w godz. 14:00 – 17:00, zapisy pod nr telefonu 725 65 00 lub 725 65 01 oraz w Centrum Zdrowia Medicor
w Zaborowie, zapisy pod numerem telefonu: 725 95 35, osoba
do kontaktu, p. Teresa Osińska. Zapisując się na badanie należy
podać nr Pesel.
Zainteresowanych bezpłatnym badaniem kolonoskopowym informujemy, że skierowaniem na badanie jest ankieta wypełniona
przez osobę gotową poddać się badaniu. Ankietę można otrzymać w ośrodkach zdrowia Medicor w Lesznie i Zaborowie (gdzie
można uzyskać również informację o badaniu) lub pobrać ze
strony internetowej http://pbp.org.pl/wp-content/uploads/2011/01/
ankieta-2012.pdf Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres
wybranego ośrodka, który realizuje Program Badań Przesiewowych (wykaz ośrodków znajduje się na stronie http://pbp.org.pl/
osrodki ). Następnie ośrodek skontaktuje się z osobą zgłaszającą się na badanie w celu ustalenia terminu. Szczegółowych informacji o bezpłatnych badaniach skryningowych można uzyskać w Centrum Zdrowia Medicor w Lesznie (tel. 725 65 00)
i Zaborowie (tel. 725 95 35) oraz w Urzędzie Gminy Leszno, pok.
26 (tel. 725 80 05 wew. 106).
Gorąco zachęcamy mieszkańców do udziału w badaniach,
z których można skorzystać do 31 października 2013r.

Badania w kierunku wczesnego wykrywania raka płuc
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych
badań tomografii niskodawkowej w ramach
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc.
Do badań kwalifikują się pacjenci w wieku 5575 lat z grupy podwyższonego ryzyka, czyli
palący długotrwale papierosy oraz z nowotworowym wywiadem rodzinnym. Skierowanie i informację o badaniu można uzyskać w Centrum Zdrowia MEDICOR w Zaborowie,
ul. Stołeczna 145, tel. 725 95 35 wew. 31, osoba do kontaktu
pani Ewa Latoszek.
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Gminne inwestycje
Od lipca br. trwają prace przy budowie ulic: Krótkiej, Parkowej
i Ks. Raczkowskiego
w Lesznie, których
wykonawcą
jest
firma „Bud – Bruk”
z Pruszkowa. Został
wykonany
system
kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów
ulicznych,
studni rewizyjnych
i kanałów. Wykonano prace korytujące
i stabilizacyjne gruntu, ustawiono obrzeża i krawężniki oraz
Remont ulicy Parkowej w Lesznie
ułożono
warstwy
kruszywa pod nawierzchnię z kostki betonowej. Łącznie wybudowane zostanie 351,5 m drogi osiedlowej z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu w postaci jednego progu zwalniającego na ul.
Parkowej oraz stałą organizacją ruchu.
W dniu 10 października br. zostały zakończone budowy dróg we
wsiach Kępiaste i Wilkowa Wieś. Roboty wykonała firma
„Transmix” z Nowej Wsi. We wsi Kępiaste na odcinku 200 metrów i szerokości 4 metrów ułożono warstwę 15 cm destruktu
i dwukrotnie spryskano nawierzchnię emulsją asfaltową oraz
gresem bazaltowym. Natomiast we wsi Wilkowa Wieś
wykonano w tej samej technologii odcinek drogi o długości 260 metrów i szerokości 4 metrów. Na realizację tego zadania gmina
otrzymała dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 22 tys. złotych
ze środków związanych
z wyłączeniem z produkcji
Wyremontowany odcinek drogi
we wsi Kępiaste
gruntów rolnych.
Październikowa aura sprzyja robotom przy naprawie dróg gruntowych. Utwardzono łącznie ponad 8km dróg we wsiach Korfowe,
Szymanówek, Marianów, Powązki, Grądy i Wilkowa Wieś.
UG Leszno

Na przełomie sierpnia i września
rozstrzygnięto następujące
postępowania przetargowe
1. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i modernizacji budynku Przedszkola w Lesznie,
ul. Polna 22. W drugim przetargu nieograniczonym najkorzystniejszą ofertę na kwotę 66.789,00 zł brutto złożyła firma DOM
RETRO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR KRAWIEC
z siedzibą Michałów 45A. Pierwszy przetarg został unieważniony,
ponieważ nie złożono żadnej ważnej oferty, natomiast w drugim
przetargu było złożonych 11 ofert, z przyczyn formalnych odrzucono 4 oferty.
2. Dostawa oleju grzewczego do kotłowni olejowych znajdujących się w obiektach należących do Gminy Leszno. Przetarg wygrała firma PETROLIS Sp. z o.o. ze Zwolenia z upustem
10 gr. od 1 litra oleju na dany dzień zakupu.
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3. Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectw znajdujących się w Gminie Leszno. Zadanie wykonuje P.H.U. EMILKA z Podkampinosu. Zaproponowana w ofercie kwota za 1 mb wynosi 9,84 zł brutto.
4. Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej
we wsi Wyględy, Gmina Leszno oraz Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec-Stelmachowo,
Gmina Leszno. Zadania te wykonuje firma „BUDWEX” z Truskawia. Całość inwestycji to kwota 183.324,53 zł brutto, w tym budowa punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej wynosi 99.049,97 zł,
a budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa TrzciniecStelmachowo wynosi 84.274,56 zł. Zadania podzielone są na
dwa etapy. Drugi etap zgodnie z umową ma zakończyć się do 31
lipca 2014r.
5. Budowa wodociągu w ulicach Chabrowej i Konwalii we
wsi Wyględy. W tym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę na
kwotę 168.603,60 zł brutto złożyła firma BUDROM z Karczewa.
Zadanie podzielone jest na dwa etapy. Drugi etap zgodnie
z umową ma zakończyć się do 31 lipca 2014r.
6. Zakup usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu
systemowego: „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III
szkół podstawowych w Gminie Leszno, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” – 69
części – zadanie realizowane będzie przez nauczycieli ze szkół
w Lesznie i w Zaborowie. Dodatkowe zajęcia będą prowadzone
do dnia 30 czerwca 2014r.
7. Ogłoszony został przetarg na „zimowe utrzymanie dróg
i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej”.
UG Leszno

Wymień dowód osobisty
wydany w 2003r.
Przypominamy,
że w 2013r. utraciły bądź utracą
ważność dowody osobiste wydane w 2003r.
Na awersie każdego
dowodu
osobistego
umieszczona jest
data
ważności
dokumentu. Prosimy o zwracanie uwagi na ten ważny aspekt, aby uniknąć niepotrzebnych trudności i zdenerwowania w przypadku załatwiania
spraw urzędowych z dokumentem po upływie daty ważności.
Wniosek o wydanie nowego dowodu tożsamości należy złożyć
przynajmniej 30 dni przed upływem daty ważności aktualnego
dokumentu. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Leszno,
pokój nr 20. Do wniosku należy dołączyć 2 aktualne fotografie.
Za nowy dowód nie pobiera się żadnych opłat. Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, pokój nr 20, a wszystkie
informacje można uzyskać pod telefonem 22 725 80 05 wew.
112.
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Gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Informujemy mieszkańców,
że w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który czynny
jest w każdą sobotę w godzinach 9:00 – 14:00 i mieści
się za budynkiem Urzędu
Gminy Leszno przyjmowane
są jedynie takie odpady jak:
papier, tworzywa sztuczne,
metal, szkło, opakowania
wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, chemikalia tj. resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich, zużyte opony, odpady budowlano – remontowe
i rozbiórkowe (terakota itp.), gruz.
Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Nr XXVI/174/2012 Rady
Gminy Leszno z dnia 12 grudnia 2012r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi („podatek śmieciowy”) należy uiszczać bez wezwania, kwartalnie w następujących terminach: za
I kwartał do 15 marca danego roku, za II kwartał do 15 czerwca
danego roku, za III kwartał do 15 września danego roku, za
IV kwartał do 15 grudnia danego roku. Opłatę można uiścić
w kasie Urzędu Gminy Leszno lub na indywidualny numer rachunku, który został nadany każdemu podatnikowi przez Urząd
Gminy Leszno. Dokonując opłaty przelewem w tytule należy wpisać: „opłata za gospodarowanie odpadami za okres ….. oraz
podać imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację”. Informujemy, że od przelewów wykonywanych w Banku Spółdzielczym
z siedzibą przy ul. Sochaczewskiej 22 nie są pobierane opłaty.
Przypominamy, że stawki opłat wynoszą: 8,00 zł za osobę za
odpady segregowane za miesiąc oraz 16,00 zł za osobę za odpady zmieszane za miesiąc.
UG Leszno

Zmiany organizacyjne
w funkcjonowaniu placówki
pocztowej Leszno
Do Urzędu Gminy w Lesznie wpłynęło pismo
Poczty Polskiej S.A., w którym zostaliśmy poinformowani, że od września br. nastąpi centralizacja służby doręczeń z Urzędu Pocztowego Leszno do Urzędu Pocztowego w Błoniu. Jak wynika
z treści pisma „Powyższe zmiany nie wpłyną na zakres i jakość
świadczonych usług. Przesyłki i przekazy będą doręczane przez
listonoszy bezpośrednio do mieszkańców na dotychczasowych
zasadach. W razie nieobecności adresata w chwili doręczenia
przesyłki (przekazu) będzie ona awizowana i złożona w placówce
pocztowej zlokalizowanej w miejscowości Leszno skąd adresat
będzie mógł przesyłkę (przekaz) odebrać) Planowana jest również zmiana formy organizacyjnej placówki. Urząd Pocztowy
Leszno zostanie przekształcony w Filię UP Błonie. Przedmiotowa
zmiana nie będzie miała wpływu na obsługę klientów. Placówka
pocztowa w miejscowości Leszno będzie świadczyła pełen zakres powszechnych usług pocztowych.”
Godziny otwarcia placówki pocztowej w Lesznie pozostają bez
zmian, tzn. czynna jest w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach
08.00 - 15.00 oraz w czwartki i piątki w godzinach 11.00 - 18.00.

Wójt Gminy Leszno ogłasza pierwszy
przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Leszno
nieruchomość gruntowa niezabudowana (położona: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina
Leszno), w obrębie Leszno PGR, oznaczona jako:
-dz. ew. nr 7/22 - 1345 m2, cena wywoławcza 76800zł, wadium 4000zł, przetarg godz. 1000;
-dz. ew. nr 7/23 - 1486 m2, cena wywoławcza 85600zł, wadium 4500zł, przetarg godz. 1015;
-dz. ew. nr 7/24 - 1497 m2, cena wywoławcza 85600zł, wadium 4500zł, przetarg godz. 1030;
-dz. ew. nr 7/27 - 1520 m2, cena wywoławcza 117600zł, wadium 6000zł, przetarg godz. 1045;
-dz. ew. nr 7/31 - 1383 m2, cena wywoławcza 95200zł, wadium
5000zł, przetarg godz. 1100;
-dz. ew. nr 7/32 - 1430 m2, cena wywoławcza 98400zł, wadium 5000zł, przetarg godz. 1115;
-dz. ew. nr 7/17 o pow. 22 378 m2, cena wywoławcza 1148000zł,
wadium 58000zł, przetarg godz. 1130;
dla której prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, księga wieczysta
Nr WA1G/00053317/9.
Podane w ogłoszeniu ceny wywoławcze są cenami netto, a do
wylicytowanych w przetargu cen doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Działki o nr ew.: 7/22, 7/23, 7/24, 7/27, 7/31, 7/32 znajdują się
na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy.
Działka ew. nr 7/17 zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenach
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (możliwość uzyskania
warunków zabudowy na obiekty magazynowe).
Nieruchomość wolna jest od obciążeń, ograniczeń w rozporządzaniu i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Leszno (sala
konferencyjna) w dniu 15 listopada 2013r. w godzinach jak wyżej.
Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium: w gotówce w kasie Urzędu Gminy Leszno, Al. Woj. Polskiego 21 lub na
rachunek bankowy Urzędu Gminy Leszno Nr 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010, z dopiskiem: „Wadium. Sprzedaż działki o
nr ew. (podać konkretny nr działki/ek)” w terminie do dnia
12 listopada 2013r. (w przypadku płatności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu na rachunek bankowy).
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał
przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu
lub wpłaty wraz z dowodem osobistym, a w przypadku reprezentacji osób innych niż fizyczne wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do reprezentacji podmiotu.
Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa nabywca.
W razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży
działki, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Atrakcyjne położenie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego ok. 3 km od granic puszczy, w odległości ok. 20km
od Warszawy, 2km od Centrum Leszna (sklepy, szkoły, banki, linia podmiejska do Warszawy 719).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Leszno, pokój nr 19, tel. 22 725 80 05 wew. 113.
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Można żyć inaczej
W dniu 16 września br. rozpoczął się już szósty projekt systemowy „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” w ramach Priorytetu
VII Promocja i integracja społeczna, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej. Realizatorem projektu jest
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie. Celem projektu jest pomoc w integracji społecznej osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym poprzez ich powrót do życia zawodowego i społecznego. W ramach przyznanych środków na 2013r. projektem zostało objętych 10 osób (7 kobiet i 3 mężczyzn), dla których przewidziano kursy zawodowe w szczególności kurs z podstaw obsługi komputera, stylizacji paznokci oraz obsługi magazynów.
Właśnie zakończył się kurs komputerowy, który ukończyli wszyscy uczestnicy a rozpoczął się kurs dla kobiet – stylizacja paznokci i dla mężczyzn – obsługa magazynów. W ramach projektu
przewidziane jest także sfinansowanie nauki dla jednego uczestnika. W miesiącu
wrześniu
w s z y s c y
uczestnicy
w ramach integracji,
wzięli
udział w wycieczce do kina. Zakończenie
projektu
planowane jest
w
miesiącu
grudniu 2013r.
i do tego czasu
mamy jeszcze
zaplanowane warsztaty z doradcą zawodowym, psychologiem,
szkolenie dot. równości szans kobiet i mężczyzn z rozwoju kompetencji społecznych, a także wyjazd do Muzeum Powstania
Warszawskiego. Projekt Można żyć inaczej – aktywna integracja
społeczna w Gminie Leszno jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mirosława Dziadkiewicz
Kierownik OPS

Smacznie, zdrowo, kolorowo przedszkolaki lubią owoce
Wrzesień
to
dla
wszystkich
dzieci
czas wytężonej pracy, to powrót do
przedszkola.
Ale
oprócz
nauki,
w przedszkolu czeka
na dzieci również
wiele
wspaniałej,
radosnej
zabawy.
A jeśli jest możliwość
połączenia
tych dwóch bardzo
ważnych w życiu młodego człowieka działań to warto ją wykorzystać. Tak dzieje się w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Lesznie,
gdzie poprzez praktyczne działania, dzieci mogły poznać walory
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smakowe owoców, zbadać ich budowę i wykorzystać do przyrządzenia pysznej i zdrowej sałatki owocowej. W tym celu dzieci
przyniosły banany, jabłka, soczyste gruszki, śliwki, nektarynki,
a nawet pysznego arbuza. Wszyscy mięli wesołe minki na widok
takich zdrowych smakołyków. Przedszkolaki pod okiem wychowawczyń z poszczególnych grup myły, kroiły, mieszały, a następnie kosztowały własnoręcznie wykonaną sałatkę. Smakowała
wybornie!!! Choć praca to ciężka - przyniosła spodziewane efekty. Nic bardziej nie smakuje, jak samodzielnie przygotowane danie. Warto więc wspomnieć, że dzieci okazywały ogromne zadowolenie, radość i satysfakcję z podjętych działań. Konieczne było
także zachowanie bezpieczeństwa podczas posługiwania sie
nożem, toteż przedszkolaki zachowywały szczególną ostrożność.
Poza świetną zabawą, został osiągnięty jeszcze jeden bardzo
ważny cel - zachęcenie dzieci do spożywania owoców w różnej
postaci oraz uświadomienie, że zawierają one bardzo cenne dla
zdrowia witaminy. Czy przedszkolakom podobały się takie zajęcia? Wystarczy chyba spojrzeć na zdjęcie, by jednoznacznie
stwierdzić, że TAK.
Emilia Bogucka

Olimpiada sportowa
w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie
pod hasłem
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
4
października
2013r. w ogrodzie
przedszkolnym
dzieci z sześciu
oddziałów wzięły
udział w Olimpiadzie
Sportowej.
Pogoda tego dnia
dopisała,
mogliśmy więc promować
aktywność
ruchową na świeżym
powietrzu.
Otwarcie Olimpiady było uroczyste, dzieci wniosły płomień olimpijski oraz flagę
Polski. Przedszkolaki wspólnie zaśpiewały piosenkę „W zdrowym
ciele zdrowy duch”. Przed udziałem w różnych konkurencjach
sportowych dzieci miały rozgrzewkę „Gimnastyka fajna sprawa,
dla nas wszystkich to zabawa…” oraz zaprezentowały okrzyki
dopingujące grupę np. „My Maluchy szybko biegamy i Olimpiadę
wygrywamy”, „Zuchy to szybciuchy!”, „Średniaki to fajne dzieciaki”, „Turbo Starszaki”, „Zerówka z góry-górą!!! W zdrowym ciele
zdrowy duch, my ćwiczymy jak za dwóch”, „Zerówka do boju!!!”.
Olimpiadę zorganizowały p. Ewa Tyburska
i p. Alina Fryczyńska,
a nad prawidłowym
przebiegiem imprezy
czuwały wszystkie nauczycielki. Dzieci świetnie się bawiły, przyniosło im to wiele satysfakcji i radości. Olimpiadę
zakończyła dyrektor
Publicznego
Przedszkola w Zaborowie pani Katarzyna Oleksiewicz, która wręczyła wszystkim przedszkolakom złote medale.
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VI Powiatowe Zawody
Sportowo – Pożarnicze OSP
W
sobotę,
28 września na
boisku sportowym
błońskiego liceum
przy ul. Okrzei
odbyły się VI Powiatowe Zawody
Sportowo – Pożarnicze OSP. Do
rywalizacji z terenu naszej gminy
stanęły 4 jednostki, które w klasyfikacji generalnej zajęły następujące miejsca: V miejsce OSP Zaborów z czasem 120,79; XI miejsce OSP Łubiec z czasem
144,68; XV miejsce OSP Leszno z czasem 163,87 oraz XVI miejsce OSP Czarnów z czasem 228,70. Natomiast w klasyfikacji
gminnej jednostki te zajęły następujące miejsca: I miejsce OSP
Zaborów, II miejsce OSP Łubiec, III miejsce OSP Leszno,
IV miejsce OSP Czarnów. Za osiągnięcia drużyny otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Wójta Andrzeja Cieślaka.
UG Leszno

Indywidualizacja nauczania uczniów
klas I - III Szkół Podstawowych
w Gminie Lesznie
W okresie od 1 października 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Leszno
będzie realizowany projekt systemowy pn. Indywidualizacja
nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie
Leszno. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Nr
umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-155/13-00, zawartej pomiędzy
Gminą Leszno, a Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Programów Unijnych.
Do projektu zostali zakwalifikowani uczniowie i uczennice ze
zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni. Projekt skierowany jest
do 288 uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych, dla
których Gmina Leszno jest organem prowadzącym: Szkoły Podstawowej w Lesznie, ul. Leśna 13, 05-084 Leszno i Szkoły Podstawowej w Zaborowie, ul. Stołeczna 182, 05-083 Zaborów.
W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, liczba
godzin 30, w tym 11 godzin w roku 2013 i 19 godzin w roku 2014,
w SP w Lesznie 9 grup, w SP w Zaborowie 6 grup;

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych, liczba godzin 30, w tym 11 godzin w roku 2013
i 19 godzin w roku 2014, w SP w Lesznie 9 grup, w SP w Zaborowie 2 grupy;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
liczba godzin 30, w tym 11 godzin w roku 2013 i 19 godzin
w roku 2014, w SP w Lesznie 15 grup;
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, liczba
godzin 30 w tym 11 godzin w roku 2013 i 19 godzin w roku 2014,
w SP w Lesznie 10 grup, w SP w Zaborowie 8 grup;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia matematyczno-przyrodnicze, liczba godzin 30,
w tym 11 godzin w roku 2013 i 19 godzin w roku 2014, w SP
w Lesznie 6 grup, w SP w Zaborowie 4 grupy.
UG Leszno

Wrześniowe uroczystości
14 września na
Cmentarzu
–
Mauzoleum
w
Palmirach
odbyła się uroczystość patriotyczno - religijna
w intencji Polaków
poległych
i
pomordowanych w czasie
II wojny światowej w Puszczy
Kampinoskiej.
W uroczystości
udział wzięli Wójt Andrzej Cieślak, Kombatanci delegacja
uczniów ZSP w Zaborowie ze sztandarem, delegacja uczniów
ZSP w Lesznie ze sztandarem, mieszkańcy Gminy Leszno. Mszę
świętą odprawił i homilię wygłosił J.E. Ks. Kazimierz Kardynał
Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski. Natomiast część patriotyczna uroczystości odbyła
się z udziałem pododdziałów
reprezentacyjnych Wojska Polskiego Dowództwa Garnizonu
Warszawa. Następnie zaproszeni goście złożyli wieńce
i wiązanki kwiatów na grobach
pomordowanych.
17 września
obchodziliśmy
rocznicę spalenia Leszna przez
hitlerowskich najeźdźców.
W tym jakże ważnym dla naszej społeczności dniu, w Kościele Św. Jana Chrzciciela
w Lesznie została odprawiona
uroczysta Msza św., w której
udział wzięli przedstawiciele
władz gminnych i samorządowych oraz poczty sztandarowe
z terenu naszej gminy. Na kwaterze wojennej na cmentarzu
parafialnym w Lesznie oraz pod
pomnikiem pamięci poległych
żołnierzy i partyzantów grupy
"Kampinos" Armii Krajowej,
który znajduje się w centrum
Leszna, złożono kwiaty i zapalono znicze.
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Co słychać w Świetlicy w Lesznie?

Sukcesy sportowe naszych uczniów

Po przerwie wakacyjnej, wznowiliśmy wszystkie dotychczasowe
formy pracy, uwzględniając nowych członków w poszczególnych
zespołach i kołach zainteresowań.
W każdy wtorek
w
godzinach
15.00 – 17.00
zapraszamy dzieci
i młodzież na zajęcia plastyczne
z wykorzystaniem
różnych
technik
i materiałów.

27 września br.
w
W arszawie
odbyły się zawody
rowerowe
w kolarstwie górskim, w których
udział
wzięli
uczniowie z ZSP
w Lesznie zajmując wysokie miejsca. Oto wyniki:
Szkoła Podstawowa – II miejsce dla sztafety drużynowej w składzie: Zuzia Tomaszewska, Wojtek Śmiałek, Aleksandra Zientarska i Jakub Rybarczyk oraz III miejsce w rozgrywkach indywidualnych zdobyli
Aleksandra Zientarska i Jakub Rybarczyk,
Gimnazjum – II miejsce zdobyła sztafetowa drużynowa z udziałem Kamila Zielińskiego oraz III miejsce w rozgrywkach indywidualnych zdobył Bartosz Kosiński.

Również
we
wtorki w godzinach 17.30 –
19.30 organizujemy
zajęcia
z tańca towarzyskiego i nowoczesnego
dla początkujących i zaawansowanych.
W środy w godzinach
15.00
–
20.00 zapraszamy
na lekcje gry na
gitarze na poziomie podstawowym
i średnio zaawansowanym.

Również w środy działa
nasz
teatrzyk
„Horrorek”, gdzie ćwiczymy dykcję, emisję
głosu, pracujemy nad
tekstem i ruchem scenicznym.
Dla seniorów proponujemy zajęcia z doskonalenia warsztatu
wokalnego w chórze
„Ballada” (czwartki
godzina
16.00
–
18.00).
Zajęcia dla początkujących
muzyków,
chętnych do zagrania
w Orkiestrze Dętej,
nauki gry na saksofonie i innych instrumentach dętych: wtorki
godz. 17.30 - 19.00, piątki godz. 16.30 - 19.00.
ZAPRASZAMY!
Krystyna Ziubińska
Dyrektor Świetlicy w Lesznie
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W dniu 3 października br. odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w których udział wzięło ponad czterysta uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie z ZSP w Lesznie i Zaborowie, którzy odnieśli kolejne sportowe sukcesy. Podczas zawodów odbyło się czternaście biegów na zróżnicowanych
dystansach. Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:
Szkoła Podstawowa w Lesznie: I miejsce – Kinga Ziółkowska
i Wiktoria Wisnowska, II miejsce – Kamil Zwoliński i Jakub Rybarczyk. Ponadto 12 osób awansowało na zawody międzypowiatowe zajmując miejsca 1 - 12
Szkoła Podstawowa w Zaborowie: IV miejsce - Daniel Owczarek,
V miejsce - Karolina Czyż, VI miejsce - Weronika Kowalska
Gimnazjum w Zaborowie: II miejsce - Jakub Przybysz , IV miejsce - Tymoteusz Czerwiński
Gimnazjum w Lesznie: I miejsce - Gabrysia Bany i Kacper Trojanowski, II miejsce - Milena Pieniak, III miejsce - Klaudia Kosińska
i Adrian Pęter, IV miejsce - Ola Urbaniak i Jakub Pieńkos oraz
V miejsce Bartek Bany i Maja Morkowska. Ponadto 14 osób
awansowało na zawody międzypowiatowe zajmując miejsca
1-12.
W
dniu
10 października br. odbyły
się Sztafetowe
Biegi Przełajowe
Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, podczas
których drużyny
z
ZSP
w
Lesznie
zdobyły:
Szkoła Podstawowa - II miejsce w Finale Powiatowych Sztafetowych Biegów
Przełajowych Dziewcząt oraz III miejsce w Finale Powiatowych
Sztafetowych Biegów Przełajowych Chłopców
Gimnazjum - I miejsce w Finale Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt oraz I miejsce w Finale Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców.
Ponadto uczniowie Gimnazjum w Lesznie zdobyli: III miejsce
w Finale Powiatowych Zawodów w Piłce Nożnej Dziewcząt oraz
III miejsce w Finale Powiatowych Zawodów w Piłce Nożnej
Chłopców.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
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Występ dzieci z Leszna trenujących
w KS „Tennis Life” podczas
Pucharu Davisa!
We wrześniu na warszawskim
Torwarze
miało miejsce wydarzenie bez precedensu w historii polskiego
tenisa. Polska reprezentacja stanęła przed
szansą awansu do
grupy światowej Pucharu Davisa. Puchar
Davisa to niezwykle
prestiżowe, coroczne
drużynowe rozgrywki sportowe na świecie, w grupie światowej
gra 16 najlepszych drużyn z całego globu. Przeciwnikiem naszej
drużyny był zespół Australii z byłym zwycięzcą Wimbledonu i US
Open Lleytonem Hewittem na czele. Tradycją rozgrywanych
w Polsce pojedynków jest pokaz programu Tenis10, w którym
biorą udział dzieci z miast goszczących rozgrywki. Tak było w
Łodzi, Wrocławiu czy Zielonej Górze. W pokazie, który odbył się
przed sobotnim meczem deblowym, wzięło udział ośmioro wyróżniających się dzieci z naszego klubu. Występ na korcie centralnym podczas meczu Pucharu Davisa był dla nich nagrodą za
udane występy w tegorocznej Talentiadzie, meczu międzypaństwowym Polska / Słowacja, towarzyskich meczach międzyklubowych czy lidze Tenis10 Mazovia Cup. Karolina Grzeszczuk,
Kinga Ziółkowska, Laura Stypuła, Karolina Zalewska, Damian
Lewandowski, Dominik Mińkowski, Kacper Tukiendorf i Wiktor
Wysmyk to dzieci z Leszna, Brwinowa, Podkowy Leśnej, Nowej
Wsi, Grodziska Mazowieckiego i Błonia. Podczas pokazu mieliśmy okazję pograć z Łukaszem Kubotem i Michałem Przysiężnym, nasze dzieci zaprezentowały się świetnie, i doskonale bawiły się na Torwarze. Po pokazie Tenis10 cała nasza ekipa otrzymała wejściówki na mecz deblowy, który, jak się później okazało,
był jedynym wygranym przez Polaków pojedynkiem. Nasza reprezentacja osłabiona brakiem kontuzjowanego Jerzego Janowicza nie dała rady bardziej doświadczonym i utytułowanym Australijczykom. Mimo to dla naszych dzieci była to fantastyczna
przygoda, większość z nich po raz pierwszy była na imprezie
sportowej tej rangi. Wszyscy z całych sił dopingowali naszych
zawodników, a po zakończonym meczu zdobyli autografy polskich gwiazd tenisa. Mamy cichą nadzieję, że może za kilkanaście lat któreś z tych dzieci zagra w reprezentacji Polski podczas
meczu Pucharu Davisa czy Pucharu Federacji (drużynowych
rozgrywek kobiet).
Waldemar Cecuła - Prezes KS „Tennis Life”
Zapraszamy w poniedziałki i środy na treningi do Zespołu Sportowo
Rekreacyjnego w Lesznie w godzinach 16.00 - 20.00

Szkoła pod Żaglami Kapitana
Krzysztofa Baranowskiego
Serdecznie zapraszam nieprzeciętną
młodzież gimnazjalną z kl. II do wzięcia udziału w niesamowitej przygodzie, jaką jest Szkoła Pod Żaglami. Aby zakwalifikować się do programu należy zgłosić chęć odbycia rejsu rejestrując się na stronie internetowej http://szkolapodzaglami.org.pl/
rejestracja Warunkiem wstępnym udziału w projekcie jest zgłoszenie chęci pomagania innym. Rok udokumentowanej pracy

wolontariackiej kwalifikuje do kolejnych etapów selekcji, finałem
jest bieg na 400 m, pływanie stylem dowolnym 50 m oraz podciąganie się na drążku. Tak więc na rejs w roku szkolnym 2014 trzeba się zgłosić w roku 2013. Szczegóły na stronie
www.szkolapodzaglami.org.pl. W sprawie wolontariatu można
zgłaszać się do odpowiedzialnych osób w naszych szkołach.
W celu przygotowania sportowego służę pomocą w ZSR w Lesznie.
Z całego serca polecam,
Edyta Przybysławska - Sternik i instruktor PZŻ.

Sukcesy naszego młodego płotkarza
Bartłomieja Banego
Podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików w L.A. rozegranych 14 września
br. w Pasłęku nasz
zawodnik był najszybszy w biegu przez płotki na dystansie 110m
i przywiózł złoty medal
z
czasem
16.18
i awans do startu
w Mistrzostwach Polski. 29 września w Radomiu odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików – mały memoriał Janusza Kusocińskiego. Bartłomiej wypadł bardzo dobrze awansując do biegu
finałowego. Ostatecznie zajął 8 miejsce z czasem wyrównującym
rekord życiowy 16.18. Zawodnik trenuje pod okiem znakomitego
trenera i wspaniałego człowieka pana Zygmunta Karlickiego
w barwach LKS OLYMP. Na tę chwilę jest najlepszy na Mazowszu. Trzymamy kciuki za naszego utalentowanego lekkoatletę
i mamy nadzieję na szybkie przełamanie 16 sekund a może nawet pobicie rekordu Polski.
Edyta Przybysławska
Dyrektor ZSR w Lesznie

Stop Zwolnieniom
z WF’u - akcja MSiT
Zadbajmy o zdrowie naszych dzieci
– troszczmy się o zapewnienie im
aktywność fizycznej! Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega: obecne
pokolenie dzieci „może być pierwszym od długiego czasu, w przypadku którego przeciętna długość życia
będzie krótsza niż ich rodziców”.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca: dzieci i młodzież muszą ćwiczyć
codziennie nie krócej niż 60 minut.
NIK alarmuje:
- polskie dzieci tyją najszybciej w Europie
- aktywność fizyczna naszych dzieci w ciągu ostatnich 20 lat
wyraźnie spadła
- polskie dzieci są mniej aktywne niż dzieci z innych europejskich
krajów
- aktywność fizyczna wyraźnie spada wraz z wiekiem naszych
dzieci
- polskie dzieci zbyt często mają wady postawy
- sprawność fizyczna polskich dzieci w ciągu ostatnich trzydziestu lat dramatycznie się pogorszyła
- dzieci spędzają za dużo czasu w unieruchomieniu
Szczegółowe wyniki badań na http://www.msport.gov.pl/
kampania
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„Weź paragon” – akcja US Warszawa Bielany

WAŻNE TELEFONY
Urząd Gminy
Al. Wojska Polskiego 21

tel. 22 725 80 05
tel. 22 725 84 52
tel. 22 725 90 35
fax. 22 725 85 52

Ośrodek Pomocy
Społecznej

tel. 22 725 81 55

Starostwo Powiatu
Warszawskiego
Zachodniego

tel. 22 733 72 00
fax. 22 757 11 58

Pogotowie Ratunkowe
w Błoniu

tel. 22 725 49 99

Nocna Pomoc Lekarska
w Błoniu,
ul. Piłsudskiego 2/4

tel. 22 731 90 77

Rejonowa Dyspozycja
Ruchu i Pogotowie
Energetyczne

tel. 22 738 23 00
tel. 22 738 23 22
tel. 22 758 68 15
lub 991 czynne

Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

tel. 22 725 80 05
wew. 106

Pogotowie Energetyczne
W Błoniu

tel. 22 725 49 91
tel. 22 725 28 50

Pogotowie Gazowe
W Błoniu

tel. 22 725 14 05
lub 992

Komisariat Policji w Lesznie

tel. 22 725 80 07
tel. 22 725 84 58
tel. 507 103 804
tel. 608 553 997

Komenda Powiatowa Policji
dla Powiatu Warszawskiego
– Zachodniego

tel. 22 722 99 97
tel. 22 725 80 00

Centrum Powiadamiania
Ratunkowego

tel. 112
z każdego telefonu

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej tel. 22 725 52 11
fax. 22 725 51 23
w Błoniu
Pogotowie Wodno Kanalizacyjne

tel. 509 059 673
tel. 509 045 843
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Tegoroczna letnia akcja "Weź paragon" dobiegła końca. Przez dwa miesiące pracownicy
Urzędu Skarbowego informowali, jak ważne
jest wzmacnianie warunków uczciwej konkurencji i ograniczanie "szarej strefy". Oprócz
działań kontrolnych na szeroką skalę, prowadzona była również kampania edukacyjna
w siedzibie Urzędu Skarbowego WarszawaBielany. W związku z pozytywnym przyjęciem
tej formy kontaktów przez podatników, wznowiono działanie punktu informacyjnoedukacyjnego. W pokoju 119 na parterze budynku przy ul. Skalbmierskiej
5 w dniach: 21 listopada 2013r. godz. 09.00-12.00 i 12 grudnia 2013r. godz.
09.00-12.00 pracownicy Urzędu będą udzielać wszelkich informacji dotyczących
stosowania kas fiskalnych, jak również będą promować idee akcji "Weź Paragon", której celem jest informowanie klientów o zaletach płynących z posiadania
paragonu m.in.: zapewnienie prawa do reklamacji, wspieranie uczciwej konkurencji, ułatwianie porównywania cen, zmniejszanie szarej strefy. Ponadto utworzony w ubiegłym roku "kącik dla dzieci" będzie kontynuował swoją działalność,
w którym najmłodsi będą mogli m.in.: wziąć udział w konkursie pod hasłem
"WEŹ PARAGON" oraz pokolorować przygotowane tematyczne obrazki.
US Warszawa Bielany
25 sierpnia odbył się III Półmaraton Powiatu Warszawskiego Zachodniego im.
Janusza Kusocińskiego, który odbył się
pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Mazowieckiego. Organizatorem biegu był Klub Sportowy Bieniewiczanka z Bieniewic, a partnerami:
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Warszawski Zachodni, gminy: Błonie, Ożarów Mazowiecki, Leszno,
Stare Babice i Kampinos. Start odbył się w Błoniu na ulicy Lesznowskiej, a meta
zlokalizowana była w Strefie Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym. Trasa
przebiegała płasko wśród pól i małych miejscowości powiatu warszawskiego
zachodniego. We wsi Wąsy Kolonia dzięki pomocy Wójta Andrzeja Cieślaka
i dzieci z Leszna zorganizowany został doping dla zawodników. W III Półmaratonie udział wzięli również mieszkańcy naszej gminy: Wołowski Mariusz z Wygląd,
Kaźmierczak Bartłomiej z Wiktorowa, Kufel Piotr z Wiktorowa, Kwieciński Włodzimierz z Wygląd, Panasiewicz Michał z Leszna, Rutkowski Janusz z Leszna,
Michalak Justyna z Leszna. Na mecie wszyscy zawodnicy półmaratonu otrzymali
pamiątkowe medale. Puchary i nagrody zwycięzcom wręczali: Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, Wicestarosta Paweł Białecki, Wójt Gminy
Leszno Andrzej Cieślak, Wójt Kampinosu Tomasz Tymoftyjewicz, Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz oraz Włodzimierz Leduchowski
Naczelnik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim w Błoniu. Dzięki wsparciu
i przychylności władz samorządowych organizatorom udało się z sukcesem zorganizować imprezę na tak duża skalę, kosztowało to wiele trudu i wysiłku, ale się
opłacało.
UG Leszno
Jeśli Ty lub Twoi bliscy mają problem z alkoholem, przemocą domową lub innymi uzależnieniami – przyjdź Członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie
oraz pracownicy Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. uzależnień i przemocy domowej udzielą porady i wskażą kierunek działania.
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. uzależnień i przemocy domowej,
Leszno ul. Warszawska 1. Dyżury specjalistów: uzależnienia - w każdy wtorek
w godz. 14.30 – 19.30, tel.795-62-12-55; przemoc domowa- w każdy poniedziałek w godz. 17.00 – 19.00 oraz w każdy piątek w godz. 9.00-11.00, tel. 519-803926; psycholog w każdą środę w godz. 17.00 - 20.00, tel. 519-803-925. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie czynny jest w poniedziałki w godz. 8:00 –
17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, tel. (22) 725-84-52
wew.122. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych
zaprasza w każdy czwartek w godz. 16:15 – 17:15 do lokalu Komisji – Leszno,
ul. Warszawska 1. Tel. 22 725 80 05 wew. 106 - w godzinach pracy Urzędu Gminy Leszno.
UG Leszno
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
W niedzielę, 20 października w sali ślubów USC w Lesznie odbyła się niecodzienna uroczystość 3 pary z naszej gminy świętowały jubileusz 50 – lecia swoich zaślubin.
Tego dnia złote gody obchodzili: Państwo Elżbieta i Jerzy Ostrowscy z Leszna,
Państwo Halina i Jan Wójcikowie z Leszna, Państwo Teodozja i Stanisław Pamiętowie
z miejscowości Wąsy Wieś.
Jubilaci, na wniosek Wójta Andrzeja Cieślaka, zostali uhonorowani medalami nadanymi przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Złotym Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia,
gratulujemy przeżytych wspólnie lat i życzymy kolejnych jubileuszy.
UG Leszno
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Podpisanie umowy bliźniaczej między
Gminą Leszno a Gminą
Castelnuovo Parano
W dniach 5 - 9 września
br. gościliśmy w naszej
gminie delegację przedstawicieli włoskiej Gminy
Castelnuovo Parano,
reprezentowanej przez
burmistrza Renato Rotondo, z którą Gmina
Leszno nawiązała współpracę. Podczas pierwszej wizyty, która miała
miejsce w grudniu 2011 roku, został podpisany list intencyjny,
w którym obie gminy uznały za niezbędne stworzenie warunków
do podjęcia współpracy kulturalnej, gospodarczej, oświatowej
i promowania działań ułatwiających rozwój kontaktów handlowych. Kolejnym krokiem dotyczącym kontynuowania współpracy
Gminy Leszno z Gminą Castelnuovo Parano było podpisanie
w dniu 6 września br. umowy bliźniaczej.
Uroczystość odbyła się w Świetlicy w Lesznie, a udział w niej wzięli: Burmistrz Gminy
Castelnuovo Parano Renato Rotondo, Burmistrz Gminy Coreno Ausonio Domenico
Corte, Pan Giuseppe Rotondo przedsiębiorca, Pani Jolanta Stępniak Członek Zarządu
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pan
Zenon Reszka Burmistrz Miasta i Gminy
Błonie, Pan Andrzej Cieślak Wójt Gminy
Leszno, Pan Grzegorz Banaszkiewicz Zastępca Wójta Gminy Leszno, Pani Barbara
Koza Przewodnicząca Rady Gminy Leszno,
Radni oraz Sołtysi i mieszkańcy. Po powitaniu gości przez Wójta Andrzeja Cieślaka
głos zabrał Burmistrz Renato Rotondo, który
w swoim przemówieniu wyraził nadzieję na
owocną współpracę. Następnie Przewodnicząca Rady Pani Barbara Koza odczytała
uchwałę upoważniająca Wójta do podpisania
umowy o współpracy. Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie podpisów
przez przedstawicieli obu gmin pod umową
bliźniaczą, w której obie gminy zobowiązały
się m.in. do utrzymywania stałych więzi oraz
działania w rozwijaniu wspólnych projektów,
promujących wymianę kulturalną, optymalizację usług dla obywateli i przedsiębiorców,
lokalny zrównoważony rozwój, wzrost edukacji i zatrudnienia w szczególności ludzi
młodych. Po uroczystym podpisaniu umowy
partnerskiej odbyła się część artystyczna.
Została ona przygotowana przez lesznowski

chór „Ballada” i młodzieżowy zespół Dynamic ze Świetlicy
w Lesznie, którzy zaprezentowali obok znanych polskich utworów
również włoskie przeboje. Mamy nadzieję, że nawiązanie współpracy z włoską gminą już niebawem przyniesie konkretne i wymierne efekty
UG Leszno

